Velkommen til juniorholdet
Juniorholdet er for børn og unge i alderen 8 år og op til 16.
Vi har mange unge, der hver onsdag kl. 18.30 – ca. 20.30 tager turen ud til søen for at have det sjovt
sammen med andre i samme aldersgruppe.
I øjeblikket er der ca. 35 deltagere på juniorholdet, og der er en god blanding af både piger og
drenge.
Vi mødes som nævnt hver onsdag, og alle kan være med fordi deltagerne inddeles i grupper efter
niveau, og derefter tager vi dem ud på søen.
Det primære er, at alle juniorerne får en god oplevelse, og at de har det sjovt, når vi er sammen.
I vinterperioden mødes via i Holstebro Badeland, hvor vi spiller vandpolo og øver os lidt i
teknikken.
Vi forsøger at deltage i diverse stævner, mest for at børnene kan møde andre i deres aldersgruppe,
men også for, at de kan få prøvet kræfter med at ro i kapkajak.
Paddle Battle Cup er stævnet, hvor de unge på et helt afslappet niveau kan prøve at ro mod andre,
det er hyggeligt, og det er en god måde at fornemme, hvordan det er at ro mod andre.
Stævnedeltagelse er kun for de juniorer, der har lyst til det. Hvis et juniormedlem ikke er til
konkurrence men bare vil ro om onsdagen og have det sjovt med de andre, er det helt fint.
Har du lyst til at prøve at ro kajak så tilmeld dig holdet ”Jørn og juniorer” og indbetal det oplyste
kontingent. Derpå kan du møde op en onsdag, hvor der er træning, medbring håndklæde og noget
sportstøj. Er det sommer kan det være et par short og en t-shirt, men i efteråret er et par lange ski
underbukser og en lang undertrøje at foretrække. Det primære er at det er noget tøj de kan ro i uden
at fryse, vi har redningsveste mv.
De unge har fire trænere tilknyttet, der hver især har deres styrker inden for kajak, men fælles for
dem alle er at de er der for de unges skyld og fordi det skal være sjovt.
Hvis du efter to træningsaftner fortryder, at du har meldt dig ind i kajakklubben, så skal du bare
kontakte klubbens kasserer, og derefter vil han sørge for, at du bliver meldt ud, og hele det
indbetalte kontingentbeløb vil blive tilbagebetalt. Dermed er dine to første træningsaftner en slags
gratis prøveforløb for dig.

